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حفظ چندشکلي نشانگرهاي ژن  GJB2در جمعيت ايراني به واسطه انتخاب متعادل
حلیمه رضايی  ،2زهرا فاضلی عطار 2و ،1مرجان مجتبوي نائینی  2و صادق ولیان بروجنی *2
 2گروه زيستشناسی ،دانشکده علوم ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ايران
 1گروه ژنتیک پزشکی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ايران

چکيده
ژن  GJB2کانکسین 11را که يک پروتئین رابط بین سلولی مهم در پوست استت ،کتد متیکنتد .کانکستین  11يتک
پروتئین سرتاسري غشتا استت کته در مستیر بازستازي يتون پتاستیم در گتوش دا لتی نقت

دارد .در ايتن مطالهته،

آزمونهاي نثی ) (neutralityبتر روي االععتاژ ژنتوتیبی بته دستت آمتده از سته نشتانگر چندشتکلی ،SNP1245
 D13S141و  D13S175واقع در ناحیه ژن  GJB2اجرا شد .مجموعه برنامههاي کتامبیوتري آنتالیز ژنتیتک جمهیتت،
 PyPopو  ،Popgene32براي آنالیز االععاژ به دست آمده از جمهیت ايرانتی استتفاده شتد .ارزش  Fndسته نشتانگر
 D13S141 ،SNP1245و  D13S175در جمهیت ايرانی به ترتیب  -2/4233 ،-4/3304و  -4/1036ولی بدون ارزش
مهنیدار  Pتخمین زده شد که بیانگر تأثیر انتختا متهتادل بتر روي نشتانگرهاي چندشتکلی در ژن  GJB2استت .در
جمهیت مطالهه شده ،ارزش  Fهر سه نشانگر چندشکلی در دا ل ناحیه  L95و  U95ارزش  Fمورد انتظار واقتع شتده
است که نشاندهنده عدم تأثیر ناکارآمدي ) (hitchhikingژنتیکی بر روي نشانگرهاي ناحیه ژنی  GJB2است .نتتاي
به دست آمده از اين مطالهه بیانگر آن است که چندشکلی اين سه نشانگر در ژن  GJB2بته واستطه ارزش ستازگاري
باالتر هتروزيگوژها در جمهیت ايرانی حفظ شده است.
واژههاي کليدي :آزمون  ،neutralityانتخا

متهادل ،جمهیت ايرانی ،ژن GJB2

مقدمه

بستتتیاري از جمهیتتتتهتتتاي دنیتتتا شتتتیوع بتتتااليی دارد

در مطالههاي که به تازگی بر روي جمهیت ناشنوايان

) .(Daneshi et al., 2011ژن پروتئین اتصاالژ شکاف

يافتته

بتا (GJB2) 1-شايعترين ژن عامل بروز فقتدان شتنوايی

ژن  GJB2در بیماران مبتع بته ناشتنوايی در ايتران 23/3

توارثی غیرسندرومی در گروههاي قومی مختلت

استت

درصتتد گتتزارش شتتده استتت .بتته نظتتر متتیرستتد کتته

)Zelante et al., 1997؛ Estivill et al., 1998؛

جه هاي ژن  GJB2در جمهیت ناشنواي ايرانی همانند

 .(Kelley et al., 1998کانتتالهتتاي اتصتتال شتتکاف،

ايرانی صورژ گرفته است ،شیوع آللهاي جهت
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سیتوپعسم سلولهاي مجاور را به هم متصتل متیکنتد و

 CFTRدارند .جه هتاي ژن  CFTRمتیتوانتد تهتاجم

امکان انتشار يونها و متابولیتتهتاي کوچتک را فتراهم

سالمونع تیفی ) (Salmonellaرا به سلولهاي اپتیتلیتال

میسازد )Bruzzone et al., 1996؛ Martinez et al.,

محدود کند و باعث حفادت در برابر تب تیفوئید گردد

) .2009مشخص شده است که پروتئین  GJB2اتصاالژ

)Pier et al., 1998؛ ).Adamo et al., 2009

شتتکاف بتتین ستتلولهتتاي بافتتت اپتتیتلیتتال و پیونتتدي در

در ايتتن بررستتی ،آزمتتونهتتاي  neutralityبتتر روي

حلزون گوش را تشکیل میدهد و در بازسازي يونهاي

االععتتاژ ژنتتوتیبی بتته دستتت آمتتده از مطالهتته جمهیتتت

پتاسیم درون لن  ،متثثر در فرآينتد انتقتال صتدا ،نقت

ايرانتتتی بتتتراي ستتته نشتتتانگر چندشتتتکلی ،SNP1245

دارد ).(Kikuchi et al., 1995

 D13S175و D13S141که در ناحیته ژنتی  GJB2قترار

مشتتخص شتتده استتت کتته افتتراد هموزيگتتتوژ و

دارند ،اجرا شد .نتاي اين مطالهه میتواند درک ما را از

شتايع ژن  GJB2در آفريقتا،

انتختتا بتتر روي ژن  GJB2در جمهیتتت ايرانتتی

هتروزيگوژ بتراي جهت

 ،R143Wپوست برونی ضتخیمتتر و ترشتب بیشتتري از

نق ت
افزاي

دهد.

کلريتتد و ستتديم در عتترق نستتبت بتته ستتاير افتتراد ستتالم
انواده دارند .اين مشاهداژ پیشنهاد کننده آن است که

مواد و روشها

فنوتیپهاي پوست بیرونی که همراه بتا جهت هتاي ژن

نمونههه نههون :ايتتن مطالهتته بتتر روي  244فتترد

 GJB2است ،ممکتن استت مکانیستم حفتادتی در برابتر

غیر ويشتتاوند ستتالم از افتتراد مراجهتته کننتتده بتته مرکتتز

تهاجم پاتوژنها را فراهم سازد ).(Meyer et al., 2002

ژنتیک پزشکی اصفهان انجام شد .اين افراد بته صتورژ

بررسی جهت هتاي  W44C ،M34Tو  R143Wدر ژن

تصتتادفی ستتاده از استتتانهتتاي اصتتفهان ،چهارمحتتال و

هتاي ژن GJB2

بختیاري ،اهواز ،تهران ،تبريز و يزد انتخا شدند که بته

دهد

عنتتوان نمونتتهاي از جمهیتتت ايرانتتی متتورد مطالهتته قتترار

) .(Common et al., 2004مطالهاژ آزمايشگاهی نشان

گرفتند .از هر فرد 24 ،میلتیلیتتر تون بتر روي محلتول

 GJB2آشکار سا ته استت کته جهت

میتواند بقا سلول را در برابر عوامل عفونی افزاي
داده است که سلولهاي بیانکننتده جهت

 R143Wدر

 EDTAجمعآوري شد.

مقايسه با سلولهاي وحشی ،حساسیت کمتري نسبت بته

تعيين ژنوتيه  :ژنوتیتپ نشتانگرهاي ،SNP1245

تهاجم سلولی پاتوژن  Shigella flexneriدارنتد (Man

 D13S175و  D13S141بتتر روي نمونتته  DNAژنتتومی

) .et al., 2007نتتتاي بررستتیهتتاي متهتتدد بتتاز شتتدن

افراد مطالهه شده با استفاده از روش  PCRبا پرايمرهتاي

کانکسین  11توسط باکتري شیگع ) (Shigellaرا تأيیتد

ا تصاصتتی انجتتام شتتد .محصتتوالژ  PCRبتتر روي ژل

میکند که ممکن استت در پیشترفت تهتاجم باکتريتايی

انتدازه

نق

پلیاکريل آمید  21درصد تفکیک شتدند ستب

داشته باشد ) .(Tran et al., 2003به نظر متیرستد

قطهاژ با مقايسه با نشانگرهاي اندازه تهیین شدند .توالی

که حاملین جه هتاي ژن  GJB2مزيتت هتروزيگتوتی

پرايمرهتتا و شتترايط واکتتن

 PCRدر منبتتع  Rezaeiو

مشابه با مزيت هتروزيگوستیتی حتاملین جهت هتاي ژن

 )1422( Vallianتوضیب داده شده است.
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حفظ چندشکلی نشانگرهاي ژن  GJB2در جمهیت ايرانی به واسطه انتخا متهادل

تحليل آماري نتايج :االععاژ ژنتوتیبی افتراد ستالم

محاستتبه گرديتتد و ارزش  Fndهتتم بتتراي نشتتانگرهاي

بتتراي تهیتته فايتتل ورودي در دو نتترمافتتزار  Popgene32و

 D13S141 ،SNP1245و  D13S175در جمهیتتتتتتتتت

 PyPopبتتتراي مطالهتتته جمهیتتتتی استتتتفاده شتتتد .ارزش

ايرانی به ترتیتب  -2/4233 ،-4/3304و  -4/1036ولتی

هموزيگوسیتی مشاهده شده ) ،(Fحتد پتايین االمینتان 33

بتتدون ارزش مهنتتیدار  Pتخمتتین زده شتتد (جتتدول .)1

درصد ) (L95و حتد بتاالي االمینتان  33درصتد )،(U95

نتاي حاصل از اجرا آزمونهاي  neutralityبر روي سه

ارزش هموزيگوسیتی مورد انتظار )^ (Fو انحتراف نرمتال

نشانگر مطالهه شده در اين تحقیت بیتانگر آن استت کته

هموزيگوسیتی ) (Fndبراي هر کدام از نشانگرها بته التور

احتماالً اين سه نشتانگر در جمهیتت ايرانتی تحتت تتأثیر

جداگانه با استفاده از برنامههاي  Popgene32نسخه 2/92

انتخا متهادل قرار دارند.

) (www.ualberta.caو (Lancaster et al., PyPop

جدول  -2تخمین مقدار هموزيگوسیتی مشاهده شتده ،حتد پتايین

) 2003تخمین زده شدند.

االمینان  33درصد و حد باالي االمینان 33درصد براي نشانگرهاي
 D13S141 ،SNP1245و  D13S175در جمهیت ايرانی با استتفاده
از برنامه =K .Popgene32تهداد آللها =F،هموزيگوسیتی مشاهده

مشاهدات
تکثیر ناحیه مربوط به نشانگر  SNP1245قطهتهاي بتا

شتتده =L95 ،حتتد پتتايین االمینتتان  33درصتتد =U95 ،حتتد بتتاالي
االمینان  33درصد.

التتول  103جفتتت بتتاز تولیتتد کتترد .در صتتورتی کتته

U95

L95

F

k

جايگاه ژنی

نوکلئوتید  Tدر موقهیت  2103وجود داشته باشد ،هضم

4/3342

4/3410

4/6921

1

SNP1245

آنزيمی با آنزيم  BanIتولیتد بانتدهاي  103و  00جفتت

4/3029

4/9140

4/0114

0

D13S141

بتتاز را متتیکنتتد .نوکلئوتیتتد  Cدر موقهیتتت  2103يتتک

4/6640

4/1140

4/9133

6

D13S175

جايگاه اضتافی بتراي هضتم آنزيمتی بتا آنتزيم  BanIرا

جتتتدول  -1تخمتتتین مقتتتدار هموزيگوستتتیتی مشتتتاهده شتتتده،
هموزيگوستتیتی متتورد انتظتتار و انحتتراف نرمتتال هموزيگوستتیتی

ايجاد کرد و در نتیجه سه باند  36 ،200و  00جفتت بتاز

نشانگرهاي  D13S141 ،SNP1245و  D13S175در جمهیت ايرانتی

را تولیتتتد متتتیکنتتتد .بتتتراي نشتتتانگرهاي  D13S141و

با استتفاده از برنامته  =Fnd .PyPopانحتراف نرمتال هموزيگوستیتی،

 D13S175بتته ترتیتتب  0و  6آلتتل مختل ت

در جمهیتتت

موردمطالهه مشاهده شد .آزمتون  neutralityبتا استتفاده
از االععتتاژ ژنتتوتیبی بتتراي نشتتانگرهاي ،SNP1245
 D13S175و  D13S141واقتتتع در ناحیتتته ژنتتتی GJB2

اجرا شد .نتاي به دست آمتده بتا برنامته  Popgene32و
 PyPopبه ترتیب در جدولهتاي  2و  1نشتان داده شتده

 =Fهموزيگوسیتی مشاهده شده =F^ ،هموزيگوسیتی موردانتظار.
ارزش P

Fnd

^F

F

جايگاه ژنی

4/1001

-4/3304

4/0920

4/6921

SNP1245

4/2643

-2/4233

4/1241

4/0114

D13S141

4/9431

-4/1036

4/0113

4/9133

D13S175

بحث و نتيجهگيري

استتت .ارزش  Fبتتراي هتتر ستته نشتتانگر مطالهتته شتتده در

در مطالههاي که بر روي جمهیتت اصتفهان صتورژ

حدواسط  L95و  U95قرار داشت (جدول  .)2ارزش F

گرفتته استت ،مشتخص شتده استت کته هاپلوتیتپهتاي

براي هر سه نشانگر مورد مطالهته کتوچکتر از ارزش ^F

نشتتتتتانگرهاي  BglII-EcoRIدر ژن فنیتتتتتلآالنتتتتتین
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هیدروکسیعز ) (PAHدر جمهیت اصتفهان تحتت تتأثیر

مشاهده میشود ،ارزش  Fمحاسبه شده براي نشانگرهاي

متهتتادل قتترار دارنتتد (Fazeli and Vallian,

مطالهه شده در اين تحقی کتوچکتر از ارزش ^ Fاستت

آگتاهی در متورد

و ارزش  Fndنیتتز منفتتی استتت .در صتتورتی کتته ^F>F

سا تار ژنتیکی جمهیتهاي ايرانی ،اثر انتخا بتر روي

باشد و ارزش  Fndنیز عددي مثبت باشد ،میتوان نتیجه

ستته نشتتانگر واقتتع در ناحیتته ژنتتی  GJB2بررستتی شتتد.

گرفت که نشانگر يا جايگاه ژنی موردمطالهه تحت تأثیر

نشتتتانگرهاي  D13S141 ،SNP1245و  D13S175بتتته

انتخا

جهتدار قترار دارد .ارزش  Fndمنفتی و ^F<F

ترتیتتب در ناحیتته پروموتتتوري ،انتهتتاي ستتانترومري و

بیانگر آن است که نشانگر يا جايگتاه ژنتی مطالهته شتده

تلومري ژن  GJB2قرار دارند.

در جمهیت تحت تأثیر انتخا متهادل قترار دارد .نتتاي

انتختتا

) .2010پ

از آن ،به منظور افتزاي

بتتتتا استتتتتفاده از االععتتتتاژ ژنتتتتوتیبی  244فتتتترد

آزمون  neutralityسه نشانگر چندشکلی ژن  GJB2که

غیر ويشاوند ،ارزش ( Fهموزيگوسیتی مشتاهده شتده)

با نرمافزار  Pypopبته دستت آمتده استت ،اشتاره بتر آن

هتتر ستته نشتتانگر  D13S175 ،SNP1245و D13S141

دارد کتته نشتتانگرهاي موردمطالهتته در ايتتن تحقیتت در

محاسبه گرديتد .همتان التور کته در جتدول  2مشتاهده

جمهیت ايرانی تحت تأثیر انتخا متهادل قرار دارند.

میشود ،ارزش  Fمحاسبه شده در حد پايین االمینتان 33

موانع جمهیتی ،فرآينتدهاي تکتاملی هستتند کته متانع

درصد ) (L95و حتد بتاالي االمینتان  33درصتد )(U95

تولید مثتل درصتد بتااليی از جمهیتت متیگردنتد .موانتع

ارزش  Fمورد انتظار قرار داشت .در صورتی کته ارزش

جمهیتی متیتوانتد باعتث افتزاي

درون زادآوري يتا اثتر

 Fتتارا از مقتتدار حدواستتط  L95و  U95قتترار داشتتته

بنیانگذار گردد که مهموالً باعث کاه

باشد ،نشانگر مورد بررسی تحتت  hitchhikingژنتیکتی

متتتیگتتتردد .هتروزيگوستتتیتی مشتتتاهده شتتتده نشتتتانگر

قتترار واهتتد داشتتت و نیتتروي انتختتا متتثثر بتتر روي

 D13S175در جمهیتتت موردمطالهتته  39درصتتد بتترآورد

نشانگر يا جايگتاه ژنتی ديگتر بتر روي فراوانتی آللتی و

شتتده استتت .از میتتان  6آلتتل مشتتاهده شتتده بتتراي نشتتانگر

هتروزيگوستتیتی نشتتانگر متتورد مطالهتته تتتأثیر واهتتد

 D13S175در جمهیت ايرانی آلل  9بتاالترين فراوانتی را

گذاشت .بر اساس نتاي به دست آمده از برآورد ارزش

نشان میدهد و فراوانی تقريباً برابر با  4/3دارد .از میان 39

 Fنشانگرهاي مطالهه شده با نترمافتزار  ،Popgene32بته

درصد افراد هتروزيگوژ مشاهده شده 01 ،درصتد افتراد

نظر نمیرسد که اين سه نشانگر چندشتکلی در جمهیتت

متورد مطالهته بتتراي آلتل  9هتروزيگتوژ بودنتتد .بته نظتتر

ايرانتتی تحتتت تتتأثیر  hitchhikingژنتیکتتی قتترار داشتتته

متتیرستتد ،ژنوتیتتپ هتروزيگتتوژ بتتراي آلتتل  9نشتتانگر

باشند.

 D13S175در جمهیت ايرانی ،سازگاري زيستتی و تولیتد

هتروزيگوستیتی

مقتتتتدار هموزيگوستتتتیتی مشتتتتاهده شتتتتتده )،(F

مثلی باالتري نسبت به ساير ژنوتیپهتا بته افتراد متیدهتد.

هموزيگوستتتیتی موردانتظتتتار )^ (Fو انحتتتراف نرمتتتال

نتتتاي حاصتتل از اجتتراي آزمتتون  neutralityبتتر روي

هموزيگوستتتتتیتی ) (Fndستتتتته نشتتتتتانگر ،SNP1245

نشانگر ( D13S175جدول  )1نیز تأيیدکننده اثتر انتختا

 D13S141و  D13S175در جمهیت ايرانی با نترمافتزار

متهتتادل بتتر روي ايتتن نشتتانگر استتت .در متتورد نشتتانگر

 Pypopتخمتتین زده شتتد .همتتان التتور کتته در جتتدول 1

 ،D13S141هتروزيگوستتیتی مشتتاهده شتتده در جمهیتتت
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 در جمهیت ايرانی به واسطه انتخا متهادلGJB2 حفظ چندشکلی نشانگرهاي ژن

 نتتتاي آزمتتون، درصتتد بتترآورد متتیشتتود10 تقريبتتا

 در1  آلتل. درصد بترآورد شتده استت14 ايرانی به میزان

 بیانگر آن است که افرادSNP1245  نشانگرneutrality

مقايستته بتتا ستتاير آلتتلهتتاي مشتتاهده شتتده بتتراي نشتتانگر

 در جمهیتتتت ايرانتتتیC/T هتروزيگتتتوژ بتتتا ژنوتیتتتپ

31  نشتتان متتیدهتتد کتته4/3  فراوانتتی بتتااليD13S141

سازگاري زيستی باالتري نستبت بته افتراد هموزيگتوژ

. هتروزيگوژ هستتند1 درصد افراد مطالهه شده براي آلل

.دارند

 نشتانگر1 به نظر میرسد که هتروزيگوژ بودن براي آلل

 حاکی از تتأثیر، نتاي به دست آمده در اين پژوه

9  نیز همانند ژنوتیپ هتروزيگوژ بتراي آلتلD13S141

،SNP1245 انتختتتا متهتتتادل بتتتر روي نشتتتانگرهاي

 مزيت زيستی باالتري را به افتراد اعطتاD13S175 نشانگر

 در جمهیتت ايرانتیGJB2  ژنD13S175  وD13S141

 نشتانگرneutrality  ايتن نتتاي بتا نتتاي آزمتون.میکند

 به نظتر متیرستد کته چندشتکلی نشتانگرهاي ژن.است

.)1  همخوانی دارد (جدولD13S141

 در جمهیت ايرانی توسط انتختا متهتادل حفتظGJB2
.میشود

اگر چه هتروزيگوسیتی مشاهده شتده بتراي نشتانگر
 در جمهیت ايرانی موردمطالهه بسیار پتايین وSNP1245
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Abstract
GJB2 gene encodes connexin 26 which is an important skin-expressed gap junction protein.
Connexin 26 is a transmembrane protein that is involved in the potassium ion recycling
pathway in the inner ear. In this study, the neutrality tests were performed on genotyping data
obtained from three polymorphic markers SNP1245, D13S141 and D13S175, located within
the GJB2 region. The population genetics analysis packages, PyPop and Popgene32, were
used for the analysis of the data obtained from Iranian population. Fnd value of three markers,
SNP1245, D13S141 and D13S175, in Iranian population was estimated -0.5980, -1.0155 and
-0.6457, respectivelybut without significant P values. The results indicated the influence of
balancing selection on polymorphic markers at GJB2 gene. In the studied population, the F
value of three markers lied inside L95 and U95 region of expected F value which showed no
effect of genetic hitchhiking on markers located within GJB2 region. The results obtained
from this study indicated that the polymorphism of these three markers in GJB2 gene was
maintained by higher adaptive value of heterozygotes in Iranian population.
Key words: Neutrality test, Balancing selection, Iranian population, GJB2 gene

* svallian@biol.ui.ac.ir

